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Către COMISIA EUROPEANĂ 

Președintelui Comisiei Europene, 

Jean-Claude JUNCKER 

 

09.Mai 2018 

 

Stimate domnule președinte, 

 

În calitate de reprezentanți ai unui număr foarte mare de români rezidenți atât pe 

teritoriul german, cât și pe cel al Austriei, vă adresăm dumneavoastră, domnule 

Președinte al Comisiei Europene rugămintea de a supune atenției încercările Austriei 

de a interveni legislativ în ceea ce privește diminuarea alocației pentru copiii români, 

care beneficiază de acest drept. 

 

Așa cum este cunoscut, printre prioritățile Comisiei Europeane se regăsește și 

protecția statelor cu privire la drepturile fundamentale reglementată de CARTA 

DREPTURILOR FUNDAMENTALEA UNIUNII EUROPENE. 

 

Domnule Președinte, noi dorim să supunem atenției, intenția statului austriac de a 

diminua alocațiile pentru acei copii români care, potrivit Convenției Europene a 

drepturilor omului, raportat la jurisprudența CEDO; reprezintă un drept patrimonial în 

sensul art. 1 din protocolul 1 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 

Libertăţilor Fundamentale de la Paris, 20.III.1952. 

 

Așa cum este cunoscut, România a intrat în Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007. 

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, cetățenii români au primit un nou statut, 

acela de cetățean european. 
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Începând cu aceeași dată, potrivit Regulamentului EUROPEAN 1408/71, copiii 

românilor care lucrează într-unul din statele membre ale Uniunii Europene au dreptul 

la alocațiile de care beneficiază copiii statelor de reședință. 

 

Mai mult, Convenția europeană a drepturilor omului, chiar dacă nu prevede  stricto 

senso  noțiunea de ”copil”, prevede totuși în articolul 1 obligația statelor membre ale 

uniunii europene de a garanta cetățenilor și rezidenților săi toate drepturile acordate 

de convenție, aplicând un tratament nediscriminatoriu. 

 

Aceeași Convenție, prin art. 14 garantează exercitarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor uniunii europene, interzicând discriminarea sub orice mod, inclusiv bazat 

pe criterii de vârstă, origine națională. 

 

Domnule Președinte, noi considerăm că, atâta timp cât toate statele membre au 

ratificat Carta drepturilor copilului, au aderat la tratate UE, acestea și-au asumat și 

obligația de a adera la principiile consacrate de acestea, cu preponderență la 

respectarea drepturilor copilului. 

 

În egală măsură, normele juridice naționale ale statelor membre, care fac trimitere la 

copii, trebuie să se alieze cu prioritate la interesul superior al acestora, conferindu-le 

pe de o parte stabilitate in mediul de societate, iar pe de altă parte securitate socială. 

Rolul Comisiei Europene este acela de a monitoriza strategiile naționale elaborate de 

statele membre, prevenind în acest fel încălcarea unor principii de bază ale 

funcționalității U.E., printre care și securitatea socială. 

 

În acest sens, Domnule Președinte am formulat prezenta scrisoare, sesizând Domniei 

voastre intenția Austriei de a se retrage, prin încercarea de a diminua alocațiile 

copiilor români, ce nu trăiesc in Austria dar părinții sunt rezidenți în aceasta tara. 

din obligațiile asumate și regăsite în art. 5 din Tratatul Uniunii Europene. 

 

Reamintim, Domnule Președinte că, printre obligațiile asumate de Austria se regăsește 

și acea de a respecta principiul loialității, mai exact acea obligație de a adopta, intern, 
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măsuri care să asigure respectarea Tratatelor și în egală măsură de a se abține de la 

acțiuni ce pot periclita obiectivele Uniunii Europene. 

Având în vedere relațiile de parteneriat dintre România și Uniunea Europeană, vă 

adresăm rugămintea de a analiza cu celeritate și monitoriza îndeaproape  

demersurile Austriei privitoare la drepturile copiilor rezidenți, apreciind că 

interesul superior al acestora trebuie urmărit în toate demersurile, principiu care ar 

trebui să se prevaleze în toate deciziile naționale și internaționale . 

 

Ne exprimăm convingerea că, veți lua act de cele sesizate de noi prin prezenta și veți 

solicita urgent clarificări cu privire la intențiile de viitor ale Austriei cu privire la drepturile 

copiilor români și nu numai, asigurându-vă de  deplina  noastră încredere și a 

semnatarilor acestui demers în ceea ce privește rezolvarea acestor chestiuni. 

 

Totodată avem încredere că Austria va proceda în final, referitor la alocațiile de copii, 

la schimbări legislative de uz intern cu respectarea statului de drept,  a drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor U.E, prin eliminarea oricăror criterii ce pot face 

referire la discriminare, aliindu-se totodată la principiul ce guvernează egalitatea în 

drepturi. 

 

Atașat prezentei depunem tabelul provizoriu al celor 1600 de semnatari, aderenți ai 

demersurilor noastre cu privire la respectarea drepturilor statuate de CEDO. 

 

Cu deosebită considerațiune 

 

Erich Mocanu       Sanda Mocanu                Lucian Niculescu 

Membru Fondator  A.E.B.S     Membru Fondator  A.E.B.S           avocat 
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